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รายละเอียดของรายวชิา 
 
ชื่อสถาบันอุดมศึกษา           มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
วิทยาเขต/คณะ/ภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
      หลักสูตรบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 

 
หมวดที ่1 ข้อมูลทั่วไป 

1.1 รหัสและช่ือรายวิชา          
 รหัสวิชา 1631601 ช่ือวิชา ภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ  
    Thai for Communication in Library and Information Work 
1.2 จ านวนหน่วยกิต 
 3 (3-0-6) หน่วยกิต 
1.3 หลักสูตรและประเภทของรายวิชา 

 1) หลักสูตร : ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์  
 2) ประเภทของรายวิชา : หมวดวิชาเฉพาะ (บังคับเรียน) 

1.4 อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและอาจารย์ผู้สอน 
1) อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา : อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 
2) อาจารย์ผู้สอน : อาจารย์ ดร.อาภาภรณ์ อังสาชน 

1.5 ภาคการศึกษา / ชั้นปีที่เรียน 
 ภาคการศึกษาท่ี 2 / ช้ันปีท่ี 1 

1.6 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.7 รายวิชาที่ต้องเรียนมาก่อน (pre-requisite) (ถ้ามี) 
 ไม่มี 

1.8 สถานที่เรียน 
 มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  

1.9 วันที่จัดท าหรือปรับปรุงรายละเอียดของรายวิชาคร้ังล่าสุด 
 วันท่ีปรับปรุงรายละเอียดล่าสุด 1 ธันวาคม 2559 

 
หมวดที ่2 จุดมุ่งหมายและวตัถุประสงค์ 

2.1 จุดมุ่งหมายของรายวิชา 
 1.1 เพื่อให้ผู้เรียนมีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม และมีจรรยาบรรณทาง
วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 1.2 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้ เข้าใจหลักการ และทฤษฎีท่ีส าคัญเกี่ยวกับการใช้ภาษาไทย
ส่ือสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ สามารถบูรณาการความรู้จากศาสตร์ต่าง ๆ   
 1.3 เพื่อให้ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มีวิจารณญาณหรือดุลยพินิจ
ในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
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 1.4 เพื่อให้ผู้เรียนมีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนาทักษะการท างานของตนเอง
อย่างต่อเนื่อง สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความสะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์    
ต่าง ๆ ของงานห้องสมุดและสารสนเทศได้ 
 1.5 เพื่อให้ผู้เรียนสามารถส่ือสารภาษาไทยด้วยทักษะทางการส่ือสารรูปแบบต่าง ๆ 
รวมท้ังการสรุปประเด็น และการน าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถเลือก และใช้รูปแบบการ
น าเสนอสารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ และการส่ือสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ของงานห้องสมุดและสารสนเทศ   
 
2.2 วัตถุประสงค์ในการพัฒนา/ปรับปรุงรายวิชา 
 2.1 เพื่อให้มีเนื้อหาและกิจกรรมท่ีสอดคล้องกับการพัฒนาผลการเรียนรู้ในแต่ละด้าน 
 2.2 เพื่อให้เนื้อหารายวิชามีความทันสมัยและสอดคล้องกับการเปล่ียนแปลงของวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ 
 

หมวดที ่3 ลักษณะและการด าเนินการ 
3.1 ค าอธิบายรายวิชา 

หลักการส่ือสาร จิตวิทยาการส่ือสาร กลยุทธ์การส่ือสาร ทักษะการใช้ภาษา ได้แก่ การพูด ฟัง 
อ่าน เขียนและสรุปใจความส าคัญ ทักษะการคิด ได้แก่ การใช้เหตุผล การวิเคราะห์ การสังเคราะห์ 
การตีความและการส่ือสาร การเขียนรายงานทางวิชาการ หลักการอ้างอิง  

Communication principles; communication psychology; communication 
strategies; linguistic skills: speaking, listening, reading, writing, and summarizing; 
thinking skills: reasoning, analyzing, synthesizing, interpreting and communicating; 
academic report writing; reference concept 
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3.2 จ านวนชั่วโมงที่ใช้ต่อภาคการศึกษา 
บรรยาย สอนเสริม การฝึกปฏิบัติ/ 

งานภาคสนาม/การฝึกงาน 
การศึกษาด้วย

ตนเอง 
45 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

ให้ค าปรึกษา แนะน า สอนเสริม
ตามความต้องการของนักศึกษา
เป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่ม เพื่อ
ทบทวนความรู้ให้ชัดเจนและ
แม่นย ายิ่งขึ้น 

- 90 ช่ัวโมงต่อ 
ภาคการศึกษา 

 
3.3 จ านวนชั่วโมงต่อสัปดาห์ที่อาจารย์ให้ค าปรึกษาและแนะน าทางวิชาการแก่นักศึกษาเป็น
รายบุคคล 
 3.1 อาจารย์ประจ ารายวิชา แจ้งเวลาให้ค าปรึกษาผ่านทางเว็บไซต์ของหลักสูตรฯ อีเมล
หรือเครือข่ายสังคมออนไลน์ เช่น Facebook หรือ Line 
 3.2 อาจารย์จัดเวลาให้ค าปรึกษาเป็นรายบุคคลหรือรายกลุ่มตามความต้องการ 3 ช่ัวโมง
ต่อสัปดาห์ (เฉพาะรายท่ีต้องการ) 
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หมวดที ่4 การพัฒนาการเรยีนรู้ของนักศึกษา 
4.1 แผนพัฒนาและการประเมินผลการเรียนรู้ (หมวด 5 ข้อ 2) 

ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธก์ารประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านคุณธรรม จริยธรรม 
(1) มีวินัย มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม 
(M1) 
(2) มีจรรยาบรรณทางวิชาการ และวิชาชีพ
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ (M5) 

 
(1) มีการแจ้งก าหนดเงื่อนไขของการเรียน 
ประกอบด้วย ความรับผิดชอบ ความมีวินัย ความ
ตรงต่อเวลาท้ังในส่วนของการเข้าเรียน การส่ง
งาน และความซื่อสัตย์ ไม่กระท าการทุจริตในการ
สอบหรือลอกงานและการบ้านของผู้อื่น 
(2) ให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติ และร่วมกิจกรรมใน
รายวิชา โดยค านึงถึงจรรยาบรรณทางวิชาชีพ
เสมอ 

 
(1) ประเมินด้านการตรงต่อเวลา จากการสังเกต
พฤติกรรมการเข้าชั้นเรียน ความมีวินัยต่อการ
เรียน การส่งงานตามก าหนดเวลา  
(2) ประเมินความซื่อสัตย์ในการท างานที่
มอบหมาย และการอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง
ตามจรรยาบรรณทางวิชาชีพ 

 
1, 2, 4, 6, 
8, 11-15 

 
10% 

ด้านความรู้ 
(1) มีความรู้ ความเข้าใจเก่ียวกับหลักการ และ
ทฤษฎีที่ส าคัญในสาขาวิชาบรรณารักษศาสตร์
และสารสนเทศศาสตร์ และศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง 
(K1) 
(2) สามารถบูรณาการความรู้ในสาขาวิชา
บรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์กับ
ความรู้ในศาสตร์อื่นที่เกี่ยวข้อง (K2) 
 

 
(1) อธิบายชี้แจงเน้ือหาบทเรียน และข้อตกลง
ของรายวิชากับผู้เรียน 
(2) ผู้สอนทบทวนความรู้ก่อนเรียน และสรุป
ความคิดหลังเรียน 
(3) บรรยายเน้ือหาเก่ียวกับภาษาไทยเพ่ือการ
สื่อสารในงานห้องสมุดและบริการสารสนเทศ 
(4) ให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติทักษะการสื่อสาร 

 
(1) ประเมินจากการท าแบบทบทวนความรู้ก่อน
เรียน แบบฝึกหัด และการสอบปลายภาค ท้ัง
ทฤษฎีและปฏิบัติ 
(2) ประเมินจากพฤติกรรมการมีส่วนร่วมของ
กิจกรรมในชั้นเรียน และสรุปความคิดหลังเรียน 
(3) ประเมินผลรายงาน 
 

 
1-15 

 
30%  

ด้านทักษะทางปัญญา 
(1) มีความสามารถในการคิดอย่างเป็นระบบ มี
วิจารณญาณหรือดุลยพินิจในการแก้ไขปัญหาใน
สถานการณ์ต่าง ๆ (C1) 

 
(1) ให้นักศึกษาฝึกทักษะการสื่อสารและการ
แก้ปัญหาในสถานการณ์ต่าง ๆ ของงานห้องสมุด
และสารสนเทศ 

 
(1) ประเมินจากกิจกรรมในชั้นเรียน 

 
11-15 

 
10% 
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ผลการเรียนรู้ที่ต้องการพัฒนา กลยุทธ์การสอน กลยุทธก์ารประเมิน 
สัปดาห์ที่
ประเมิน 

สัดส่วนของการ
ประเมินผล 

ด้านทักษะความสัมพันธ์ระหวา่งบุคคลและ
ความรับผิดชอบ 
(1) มีความรับผิดชอบในการเรียนรู้และพัฒนา
ตนเองอย่างต่อเน่ือง (I2) 
(2) สามารถให้ความช่วยเหลือ และอ านวยความ
สะดวกในการแก้ไขปัญหาสถานการณ์ต่างๆ ได้ 
(I4) 

 
 
(1) ให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าของการ
เรียนรู้ผ่านทักษะทางการสื่อสารด้านต่าง ๆ 
(1) ฝึกให้นักศึกษาท างานรายงานกลุ่ม การ
ร่วมมือ แสดงความคิดเห็น ช่วยกันเรียนรู้ และ
แก้ปัญหาร่วมกัน 

 
 
(1) ประเมินจากพฤติกรรมและการแสดงออก
ของนักศึกษาในชั้นเรียน และในการท ารายงาน
กลุ่ม 
(2) ประเมินด้วยการให้นักศึกษาประเมินผลการ
ท างานของตนเองและสมาชิกในกลุ่ม 

 
 

2, 4-9,  
11-15 

 
 

25% 

ด้านทักษะการวิเคราะห์เชิงตัวเลข การสื่อสาร 
และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
(1) สามารถสื่อสารภาษาไทย ท้ังการพูด การฟัง 
การอ่าน การเขียน การสรุปประเด็น และการ
น าเสนอได้อย่างมีประสิทธิภาพ (N1) 
(2) สามารถเลือก และใช้รูปแบบการน าเสนอ
สารสนเทศ ตลอดจนใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 
และการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพและ
เหมาะสมกับสถานการณ์ (N2) 

 
 
(1) ให้นักศึกษาใช้ภาษาไทยในการท ารายงาน
อย่างถูกต้อง และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพ่ือการท ารายงาน และการน าเสนอผลงาน 

 
 
(1) ประเมินจากรายงานกลุ่ม ท้ังการสง่ตรงตาม
ก าหนดเวลา ความซื่อสัตย์ในการท างาน และ
การอ้างอิงผลงานอย่างถูกต้อง  
(2) สามารถประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การเรียนและการท ารายงานได้ 

 
 

2, 4-9,  
11-15 

 
 

25% 
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4.2 เกณฑ์การให้คะแนน   
ผลการ
เรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 

ด้านคุณธรรม 
จริยธรรม 

1 2 3 4 5 

60 
- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานไม่ตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 1-10% 

- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานไม่ตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 11-30% 

- เข้าเรียนตรงเวลา  
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 31-60% 

- เข้าเรียนตรงเวลา  
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 61-80% 

- เข้าเรียนตรงเวลา 
- ส่งงานตรงที่ก าหนด  
- ร่วมกิจกรรม  
- จ านวน 81-100% 

ด้านความรู้ 

1 2 3 4 5 

60 

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด 
- สามารถตอบค าถามได้
ถูกต้อง < 30% 

- เข้าใจหลักการและแนวคิด 
- สามารถตอบค าถามได้ < 
50% 

- เข้าใจหลักการและ
แนวคิด สามารถท า 
งานที่มอบหมายได้ 
- สามารถตอบค าถามได้ > 
50% 

- เข้าใจหลักการและแนวคิด 
สามารถท างานที่มอบหมาย
ได้ 
- สามารถตอบค าถามได้ > 
80% 
 

- เข้าใจหลักการและแนวคิด 
สามารถท างานที่มอบหมายได้ 
และสามารถแนะน าหรือแก้ปัญหา
ในการท างานที่มอบหมายได้ 
- สามารถตอบค าถามได้ครบถ้วน 
100% 

ด้านทักษะ
ปัญญา 

1 2 3 4 5 

60 

- สามารถประยุกต์
ความรู้ในการท ารายงาน
ได้ < 30% 

- มีการวางแผนงานสามารถ
ประยุกต์ความรู้ในการท า 
รายงานได้ < 50% 
 

- มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้
สามารถประยุกต์ความรู้ใน
การท ารายงานได้ > 50% 
 

- มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ และ
ท างานร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถท างานได้ถูกต้อง
ตามท่ีมอบหมาย สามารถ
ประยุกต์ความรู้ในการท า
รายงานได้ > 80% 
 

- มีการวางแผนงาน 
สามารถคิดเป็นระบบ และท างาน
ร่วมกับผู้อื่นได้ 
สามารถท างานได้ถูกต้องตามท่ี
มอบหมาย สามารถแก้ไขปัญหา
ต่าง ๆ ได้ สามารถประยุกต์ความรู้
ในการท ารายงานได้ครบถ้วน 
100% 

ด้านทักษะ
ความสัมพันธ์

1 2 3 4 5 60 
- มีความรับผิดชอบงาน - มีความรับผิดชอบงานของ - มีความรับผิดชอบงาน - มีความรับผิดชอบงานของ - มีความรับผิดชอบงานของตนเอง
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ผลการ
เรียนรู้ 

เกณฑ์การให้คะแนน 
 

ร้อยละ 
การผ่านเกณฑ์ 

ระหว่างบุคคล
และความ
รับผิดชอบ 

ของตนเองได้ส าเร็จ < 
30% 

ตนเองได้ส าเร็จ < 50% ของตนเองได้ส าเร็จ > 
50% 

ตนเองได้ส าเร็จ > 80% 
- สามารถช่วยเหลือเพ่ือน
ร่วมกลุ่มได้ 

ได้ส าเร็จครบถ้วน 100%  
- สามารถช่วยเหลือเพ่ือนร่วมกลุ่ม
ได้ 

ด้านทักษะการ
วิเคราะห์เชิง
ตัวเลข การ
สื่อสาร และ
การใช้
เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

1 2 3 4 5 

60 

- สามารถใช้ภาษาใน
การสื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได้ < 30% 

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ฝึกปฏิบัติและท ารายงานได้ 
< 50% 

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศใน
การฝึกปฏิบัติและท า
รายงานได้ > 50% 

- สามารถใช้ภาษาในการ
สื่อสารและประยุกต์
เทคโนโลยีสารสนเทศในการ
ฝึกปฏิบัติและท ารายงานได้ 
> 80% 

- สามารถใช้ภาษาในการสื่อสาร
และประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ในการฝึกปฏิบัติและท ารายงานได้ 
ครบถ้วน 100% 

  
 

หมวดที ่5 แผนการสอนและการประเมินผล 
5.1 แผนการสอน  
สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

1 
(3 ชม.) 

แนะน ารายวิชา 
- ปฐมนิเทศ  
- แนะน ารายวิชา สรุปขอบเขตเน้ือหา 
รู ป แ บ บ ก า ร จั ด ก า ร เ รี ย น ก า ร ส อ น 
แหล่งข้อมูล กิจกรรมต่าง ๆ  
- การวัดและประเมินผล  
บทที่ 1 หลักการสื่อสาร 
ความหมาย ความส าคัญ ลักษณะส าคัญ

1. ผู้สอนแนะน ารายวิชา แหล่งข้อมูล
ประกอบการเรียน แหล่งการเรียนรู้ด้วย
ตนเอง 
2. ผู้สอนชี้แจงเกณฑ์การใหค้ะแนน และ
การประเมินผลการเรียน 
3. ผู้สอนชี้แจงช่องทางการสื่อสารของ
รายวิชาผ่านกลุ่มบนเว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
4. การทดสอบความรู้ก่อนเรียน 

1. รายละเอียดของรายวิชา (มคอ.3) 
2. เอกสารประกอบการเรียน 
3. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
4. เว็บไซต์เฟสบุ๊ก 
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K) 
2. ผลการทดสอบความรู้ก่อนเรียน (K) 
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สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

ของการสื่อสาร วัตถุประสงค์ของการ
สื่อสาร ประเภทของการสื่อสาร ทฤษฎีการ
สื่อสาร และหลักส าคัญของการสื่อสาร 

5. ให้นักศึกษายกตัวอย่างการสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

2 
(3 ชม.) 

บทที่ 2 จิตวิทยาการสื่อสาร 
หลักจิตวิทยา พฤติกรรมมนุษย์ในเชิ ง
จิตวิทยา พฤติกรรมการสื่อสาร 
 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง 
2. ให้นักศึกษายกตัวอย่างและอภิปราย
เก่ียวกับการสื่อสาร 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I, N) 
 

3 
(3 ชม.) 

บทที่ 3 กลยุทธ์การสื่อสาร 
องค์ประกอบหลักทางการสื่อสาร 
กระบวนการสร้างและตีความหมายสาร 
การสื่อสารระหว่างบุคคล กลยุทธ์การ
สื่อสารในองค์กร 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับความส าคัญ
ของกลยุทธ์การสื่อสาร 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. แบบฝึกหัดที่ 1 การสื่อสารใน
ชีวิตประจ าวัน 

1. ประเมินผลแบบฝึกหัด (K)  
 

4 
(3 ชม.) 

บทที่ 4 ทักษะการพูด 
ความหมายของการพูด ความส าคัญของ
การพูด จุดมุ่งหมายการพูด ประเภทของ
การพูด ลักษณะของผู้พูดที่ดี ศิลปะการพูด 
การจัดท าสื่อประกอบการน าเสนอ 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
การพูดแบบต่าง ๆ  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างการพูดแบบต่าง ๆ  

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I, N)  
 

5 
(3 ชม.) 

บทที่ 4 ทักษะการพูด 
การพูดในงานบริการ 
 

1. ผู้สอนก าหนดสถานการณ์ให้นักศึกษาได้
ฝึกทักษะการพูด 
2. ให้นักศึกษาแสดงทักษะการพูดในชั้น
เรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. แบบฝึกหัดที่ 2 ทักษะการพูด 
 

1. ประเมินผลแบบฝึกหัดทักษะการพูด (K, 
I, N) 

6 
(3 ชม.) 

บทที่ 5 ทักษะการฟัง 
จุดมุ่งหมายของการฟัง ประเภทของการฟัง 
การฟังในโอกาสต่าง ๆ 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการฟังในโอกาสต่าง ๆ  
2. ให้นักศึกษาฝึกทักษะการฟัง 
3. สรุปความเข้าใจหลังเรียน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างการสื่อสารในโอกาสต่าง ๆ 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I, N) 

7 บทที่ 5 ทักษะการฟัง 1. ผู้สอนให้นักศึกษาฝึกหัดการฟังและจับ 1. เอกสารประกอบการเรียน 1. ประเมินผลแบบฝึกหัดทักษะการฟัง (K, I, 
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สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

(3 ชม.) การฝึกทักษะการฟัง การพัฒนาผู้ฟังที่ดี 
ล าดับข้ันสู่การเป็นนักฟังที่ดี การจับ
ใจความ 

ใจความ 2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. แบบฝึกหัดที่ 3 ทักษะการฟัง 

N) 
 

8 
(3 ชม.) 

บทที่ 6 ทักษะการอ่าน 
ความหมายของการอ่าน จุดมุ่งหมายของ
การอ่าน แนวทางการพัฒนาการอ่าน  
 

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา  
2. ให้นักศึกษาเล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการ
อ่าน และอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น 
3. ให้นักศึกษาฝึกการอ่าน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
 
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I, N) 
 

9 
(3 ชม.) 

บทที่ 6 ทักษะการอ่าน 
เทคนิคการอ่าน การฝึกทักษะการอ่าน  

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา   
2. ให้นักศึกษาฝึกการอ่าน และสรุปความ 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. แบบฝึกหัดที่ 3 ทักษะการอ่าน 
 

1. ประเมินผลแบบฝึกหัดทักษะการอ่าน (K, 
I, N) 

10 
(3 ชม.) 

บทที่ 7 ทักษะการเขียน 
จุดมุ่งหมายของการเขียน การเตรียมความ
พร้อมในงานเขียน หลักเบื้องต้นในการ
พัฒนาทักษะการเขียน รูปแบบงานเขียน  

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาศึกษางานเขียนรูปแบบ
ประเภทต่าง ๆ  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างงานเขียนรูปแบบต่าง ๆ 
4. แบบฝึกหัดที่ 4 ทักษะการเขียน 

1. ประเมินผลแบบฝึกหัดทักษะการเขียน 
(K)  

11 
(3 ชม.) 

บทที่ 8 การเขียนรายงานทางวิชาการ 
การเขียนเชิงวิชาการ ประเภทของงาน
เขียนเชิงวิชาการ ส่วนประกอบของรายงาน
ทางวิชาการ ข้อควรค านึงในการท ารายงาน 
หลักการอ้างอิง  

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาศึกษางานเขียนเชิงวิชาการ 
3. ให้นักศึกษาจัดกลุ่มท ารายงาน “การ
สื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ” 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างงานเขียนเชิงวิชาการ 
4. รายงาน “การสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ” 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, I, N)  
2. ประเมินการจัดกลุ่ม (C, I) 

12 
(3 ชม.) 

บทที่ 8 ทักษะการคิด 
ความหมายของการคิด การใช้เหตุผล การ
คิดวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ การ
สังเคราะห์ การตีความ  

1. ผู้สอนบรรยายเน้ือหา และยกตัวอย่าง
ประกอบการอธิบาย 
2. ให้นักศึกษาท าแบบฝึกพัฒนาทักษะการ
คิด 
3. ให้นักศึกษาประยุกต์ทักษะการคิดในการ
ท ารายงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. รายงาน “การสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ” - การประยุกต์ทักษะ
การคิดในการท ารายงาน 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, C) 
2. ประเมินความก้าวหน้าของรายงาน (M, 
K, C, I, N)  
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สัปดาห์ 
(ชม.) 

หัวข้อ/รายละเอียด กิจกรรมการเรียนการสอน สื่อที่ใช ้ การวัดและประเมินผล 

13 
(3 ชม.) 

บทที่ 9 เทคโนโลยีการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ 
เครือข่ายอินเทอร์เน็ต เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ ฐานข้อมูลออนไลน์ สื่อดิจิทัล 
 

1. ผู้สอนบรรยายและยกตัวอย่าง 
2. ให้นักศึกษาอภิปรายเก่ียวกับเทคโนโลยี
การสื่อสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
3. ให้นักศึกษาประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการ
ท ารายงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างเทคโนโลยีการสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ  
 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, C, I, N) 
 

14 
(3 ชม.) 

บทที่ 10 การสื่อสารในงานหอ้งสมุดและ
สารสนเทศ 
- รูปแบบการสื่อสารระหว่างผู้ปฏิบัติงาน
และผู้ใช้บริการ 
- การเปลี่ยนแปลงรูปแบบ/ช่องทางการ
สื่อสารด้วยเทคโนโลยี  

1. ผู้สอนบรรยายและยกตัวอย่างเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เกี่ยวข้องกับงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ  
2. ให้นักศึกษาน าเสนอความก้าวหน้าของ
รายงาน 

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint 
3. ตัวอย่างการประยุกต์เทคโนโลยี
สารสนเทศในงานห้องสมุดและ
สารสนเทศ 
4. รายงาน “การสื่อสารในงานห้องสมุด
และสารสนเทศ” – การใช้เทคโนโลยีใน
การท ารายงานและเตรียมการน าเสนอ 

1. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, C) 
2. ประเมินความก้าวหน้าของรายงาน (M, 
K, C, I, N) 

15 
(3 ชม.) 

บทที่ 10 การสื่อสารในงานหอ้งสมุดและ
สารสนเทศ 
- การปรับตัวของห้องสมุดและสารสนเทศ 
- น าเสนอรายงาน 
- สรุปและทบทวนเน้ือหาบทเรียน 

1. ผู้สอนบรรยาย ยกตัวอย่างและ
กรณีศึกษา  
2. ให้นักศึกษาน าเสนอรายงาน 
3. เปิดโอกาสให้นักศึกษาอภิปรายและแสดง
ความคิดเห็นในรายงานของแต่ละกลุ่ม 
4. ผู้สอนสรุปและทบทวนเน้ือหาบทเรียน
ทั้งหมด  

1. เอกสารประกอบการเรียน 
2. สื่อการสอนโดยใช้ PowerPoint  
3. ตัวอย่างและกรณีศึกษา 
4. รายงาน “การสื่อสารในงาน
ห้องสมุดและสารสนเทศ” - แบบ
ประเมินผลรายงาน 

1. ประเมินรายงานรายงานฉบับสมบูรณ์ 
และการน าเสนอ (M, K, C, I, N) 
2. สังเกตจากการซักถามและการมีส่วนร่วม
ในแต่ละกิจกรรม (M, K, C, I, N) 
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5.2 เกณฑ์การประเมินผล  ใช้ระบบอิงเกณฑ์ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 
 

ระดับคะแนน (คะแนน) ระดับผลการเรียน 
90-100 A 
85-89 B+ 
75-84 B 
70-74 C+ 
60-69 C 
55-59 D+ 
50-54 D 
0-50 F 

 
หมวดที ่6 ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอน 

6.1 เอกสารและต าราหลัก 
 เอกสารประกอบการเรียนภาษาไทยเพื่อการส่ือสารในงานห้องสมุดและสารสนเทศ 
6.2 เอกสารและข้อมูลส าคัญ 

- 
6.3 เอกสารและข้อมูลแนะน า 
กอบกาญจน์ วิเศษรัมย์. (2556). ทักษะภาษาเพื่อการส่ือสาร (5 ed.). กรุงเทพฯ: โอเดียนสโตร์. 
บรรจง อมรชีวิน. (2556). Critical Thinking การคิดอย่างมีวิจารณาณ. กรุงเทพฯ: นายบรรจง อมร

ชีวิน สถาบันการคิดอย่างมีวิจารณาณ. 
บันลือ พฤกษะวัน และณริศรา พฤกษะวัน. (2556). แนวพัฒนาการอ่านเร็ว คิดเป็น. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
ฝ่ายวิชาการบิสคิต. (2553). ฟังคิดอ่านเขียน รวมทุกศาสตร์เพื่อท าให้คุณฉลาด. กรุงเทพฯ: 

ส านักพิมพ์บิสคิต. 
ภัสวลี นิติเกษตรสุนทร. (2556a). ความรู้เบ้ืองต้นเกี่ยวกับการส่ือสารและพฤติกรรมการส่ือสาร. In 

คณะกรรมการกลุ่มผลิตชุดวิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร (Ed.), เอกสารการสอนชุด
วิชาทฤษฎีและพฤติกรรมการส่ือสาร หน่วยท่ี 1-7 (11 ed.): โรงพิมพ์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช. 

มัลลิกา คณานุรักษ์. (2547). จิตวิทยาการส่ือสารของมนุษย์. กรุงเทพมหานคร: โอ.เอส.พริ้นต้ิง เฮาส์. 
รุ่งฤดี แผลงศร. (2555). การบรรยายสรุป การพูดและการเขียน. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่ง

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย. 
วรวรรธน์ ศรียาภัย. (2557). การเขียนเพื่อการส่ือสาร (2 ed.). กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์

มหาวิทยาลัย. 
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เอนก สุวรรณบัณฑิต และ ภาสกร อดุลพัฒนกิจ. (2548). จิตวิทยาบริการ. กรุงเทพฯ: ส านักพิมพ์
อดุลพัฒนกิจ. 

Kampf, D. (2015). Reading Interpretation Skills.   Retrieved from 
http://everydaylife.globalpost.com/reading-interpretation-skills-15185.html 
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หมวดที ่7 การประเมินและปรับปรุงการด าเนินการของรายวิชา 

7.1 กลยุทธ์การประเมินประสิทธิผลของรายวิชาโดยนักศึกษา 
 แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
7.2 กลยุทธ์การประเมินการสอน 
 1. แบบประเมินอาจารย์โดยนักศึกษา 
 2. ข้อเสนอแนะจากนักศึกษาเมื่อส้ินสุดภาคเรียน 
 3. ผลการเรียนของนักศึกษา 
7.3 การปรับปรุงการสอน 
 น าผลการประเมินท่ีได้จากข้อท่ี 1 และ 2 มาปรับปรุงการเรียนการสอน โดยน าผลการ
ประเมินและข้อเสนอแนะ มาปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในครั้งต่อไป 
7.4 การทวนสอบมาตรฐานผลสัมฤทธิ์ของนักศึกษาในรายวิชา 
 1. มีคณะกรรมการทวนสอบ ตรวจประเมินการเรียนรู้ของนักศึกษาจากคะแนนผลงาน
ต่าง ๆ และคะแนนสอบปลายภาค 
 2. รายงานผลการตรวจสอบต่อคณะกรรมการบรหิารหลักสูตร 
7.5 การด าเนินการทบทวนและการวางแผนปรับปรุงประสิทธิผลของรายวิชา 
 ด าเนินการตามคู่มือการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ตามมาตรฐานผลการเรียนรู้ของนักศึกษา 
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต  


